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হফহভল্লাহয যাভানীয যাীভ। 

ইন্নার াভদুহরল্লা ওা রাতু ওা ারাভু ‘আরা যাূহরল্লা ওা ‘আরা আহরহ ওা 

আাহফহ ওা াল্লাভ তাহরভান কাীযা।  

‘আম্মা ফা’আদ - 

ভাহরকুর ভুরক আল্লা ুফানাহু ওা তা’আরা ফথরথেন – 

 

ًُُّّ أٌََُّها ٌَا ِضُّ النَّبِ نكُمُّْ ٌَكُن إِن ۚ ُّ اْلِقتَالُِّ َعلَى اْلُمْؤِمنٌِنَُّ َحِرّ  ۚ ُّ ِمائَتٌَْنُِّ ٌَْغِلبُوا َصابُِرونَُّ ِعْشُرونَُّ ِمّ

نكُم ٌَكُن َوإِن ائَة ُّ ِمّ نَُّ أَْلفًا ٌَْغلِبُوا ِمّ  ﴾٘ٙ﴿ ٌَْفقَُهونَُّ ّلَُّّ قَْوم ُّ بِأَنَُّهمُّْ َكفَُروا الَِّذٌنَُّ ِمّ

হ নফী, আহন হফশ্বাীথদয উৎাহত করুন হিতাথরয জনয। হতাভাথদয ভথধয মহদ হফ জন 

দৃঢ়দ ফযহি থাথক, তথফ জী থফ দু’য হভাকাথফরা। আয মহদ হতাভাথদয ভথধয থাথক 

এক হরাক, তথফ জী থফ াজায কাহপথযয উয হথথক তায কাযণ ওযা জ্ঞানীন। 

[আর-আনপার, ৬৫] 

 

হ আভায বাইযা ুংফাদ গ্রন করুন, ভান আল্লায শুকহযা আদা করুন। অহধক 

হযভাথন আল্লা আয-যাভান, আর ভুহজফ উদ-দু’আথক স্মযন করুন। দৃঢ়দ থাকুন, হনথজয 

কাথজ অহধকতয ভথনাথমাথগয াথথ আত্বহনথাগ করুন। শুনুন ও আনুগতয করুন। তানহমভ 

িা’ইদাতুর হজাথদয এই ফযকতভ ভানাথজয াথথ হনথজথক আফদ্ধ যাখুন হম ভানাথজয 

http://tanzil.net/#8:65
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হেষ্ঠথত্বয াক্ষ্য এয হঘাযতয ত্রুথদয ভুখ হথথকই আল্লা ুফানাহু ওা তা’আরা হফয 

কথযন। ফাযফায আল্লায দযফাথয শুকহযা আদা করুন, হমহন ফথরথেন – 

 

 ﴾٘ٔ﴿ اْْلَْدبَارَُّ تَُولُّوهُمُُّ فََلُّ َزْحفًا َكفَُروا الَِّذٌنَُّ لَِقٌتُمُُّ إِذَا آَمنُوا الَِّذٌنَُّ أٌََُّها ٌَا

হ ঈভানদাযগণ, হতাভযা মখন কাথপযথদয াথথ ভুথখাভুখী থফ, তখন শ্চাদযণ কযথফ 

না। [আর-আনপার, ১৫] 

 

 ﴾٘ٗ﴿ تُْفِلُحونَُّ لَّعَلَّكُمُّْ كَثًٌِرا اللَّـهَُّ َواْذكُُروا فَاثْبُتُوا فِئَةًُّ لَِقٌتُمُّْ إِذَا آَمنُوا الَِّذٌنَُّ أٌََُّها ٌَا

 

হ ঈভানদাযগণ, হতাভযা মখন হকান ফাহনীয াথথ ংঘাথত হরপ্ত ও, তখন ুদৃঢ় থাক 

এফং আল্লাথক অহধক হযভাথণ স্মযণ কয মাথত হতাভযা উথেথয কৃতকাময থত ায। 

[আর-আনপার, ৪৫] 

 

কর প্রংা একভাত্র আল্লাযই। 

ম্প্রহত মুিযাথেয হত্রকা হনউইকয টাইভথ প্রকাহত ‚Bangladesh Says It Now 

Knows Who’s Killing the Bloggers‛ [প্রকাহত ৮ই জুন, ২০১৬] হযথাথটয ফাংরাথদথ 

২০১৩ হথথক শুরু ওা এফং ২০১৫ হথথক হফগফান ওা জহি তৎযতা, হফথল কথয 
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ব্লগায ও ভকাভী অহধকায কভযী তযা হনথ আথরাচনা উথে এথথে। এ হযথাথটয ফতযভান 

হপ্রক্ষ্াথট জহিথদয দ্বাযা ঙ্ঘহটত তযাকান্ড  ফতযভাথন ফাংরাথদথয যাজনীহতথত জহি 

পযাক্টযহট হেক হক ধযথনয বূহভকা যাখথে হ ফযাাথয ফাংরাথদথয আইন ৃঙ্খরা ফাহনী ও 

যকাথযয দৃহিবহি পুথট উথেথে। এ হযথাথটয নফগহেত CTTC (Counter Terrorism And 

Trans National Crime) ইউহনথটয প্রধান ভহনরুর ইরাথভয ফযাত হদথ দীঘয উদৃ্ধহত 

হদওা থথে। 

এ হযথাথটযয ভাধযথভ হদী ত্রুয হচাথখ ফাস্তফতা হচহত্রত কযা থথে আন্তজযাহতক ত্রুথদয 

াভথন ফাংরাথদথয অফস্থা তুথর ধযায জনয। আয হম হচত্রান তাযা কথযথে তা আফাযও 

প্রভান কথয হকন তানমীভ িা’ইদাতুর হজাথদয ভানাজই উম্মায উত্তযথনয জনয হেষ্ঠ 

ভানাজ ইনা আল্লা। আরাভদুহরল্লা আনায আর ইরাভ এই ফযকতূণয ভানাথজয 

উযই দৃঢ় আথে। 

এই হযথাথটয ত্রুয ভুখ হথথকই ভনস্তাহিক মুথদ্ধ আনায আর ইরাথভয হফজথয কথা 

পুথট উথেথে। ত্রু হনথজই স্বীকায কযথত ফাধয থথে – 

‚তাযা তকযতায াথথ তাথদয টাথগযট হনধযাযথনয হচিা কথযথে মাথত কথয জনভথযন আদা 

কযা মা। াধাযণবাথফ ভানুল এখন ভথন কযথে তাযা মা কথযথে হেকই কথযথে, এফং ব্লগায, 

ভকাভী এফং অনযানয ধভযহনযথক্ষ্তাফাদীথদয তযা কযা অথম হিক হকেু না।‚ 

ভনস্তাহিক মুথদ্ধ আভাথদয াযাফায জনয তাযা এফং তাথদয কাহপয প্রবুযা প্রহতহনত, হভহিা 

এফং বাড়াথট ুীরথদয হেথন অজস্র অথয ফয কযথে। হম মুথদ্ধ আভাথদয াযাফায জনয 

ফাকস্বাধীনতায ধ্বজাধাযীযা প্রহতহনত আভাথদয কন্ঠথযাধ কযায হচিা কযথে, আজ তাযা 
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হনথজযাই স্বীকায কযথে এই মুথদ্ধ এখথনা মযন্ত তাথদয যাজ থথে। এফং কর প্রংা 

একভাত্র আল্লাযই। 

ভূরত এ হযথাটযহট হরখা থথে ভহনরুর ইরাথভয উদৃ্ধহত হদথ, এফং প্রকৃতথক্ষ্ হ আইন 

ৃংখরা ফাহহন তথা প্রাথনয ভুখাত্র হথথফই এ কথাগুথরা ফথরথে। তায কথা হফ 

হকেু গুরুত্বূণয হফল উথে এথথে – 

১) তাযা ভথন কযথে দুথটা ৃথক জহিদর ফতযভাথন কাজ কযথে। 

২) এথদয উথেয এক, ফাংরাথদথয ভাজ ও যাজনীহতথত হভরুকযণ ঘটাথনা। 

৩) আনায আর ইরাভ এ উথেথয টাথগযট হনধযাযণ ও াভরায ফাস্তফাথনয হদক হদথ 

অহধকতয হাদায। 

৪) উথযাি কাযথণই তাযা জনভথযন তাথদয হদথক হনথত ক্ষ্ভ থথে, এফং 

জনাধাযথনয াভথন ধভযহনযথক্ষ্তাফাদ ও মাযা ধভযহনযথক্ষ্ তাথদয প্রহতক্ষ্ হথথফ 

উস্থাথন ক্ষ্ভ থথে। 

৫) াধাযন জনগন আনাথযয াভরা গুথরাথক ভথযন কথয, এফং এ জাতী াভরায 

গ্রনথমাগযতা ভাথজ যথথে। 

৬) আইএ(থমটাথক তাযা হজএভহফ ফরথে) াভরা ফাস্তফান টাথগযট হনধযাযথনয হক্ষ্থত্র একই 

যকভ ভুন্সীানা হদখাথত াথয হন। হমকাযথণ জনভথযন তাথদয অনুকূথর হনই। 

৭) হাদাহযথত্বয অবাথফয কাযথণ তাথদয অথনক দয াভরায যযই ধযা থযথে। 
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৮) াভরায হম গ্রনথমাগযতা ভাথজ আনায ৃহি কযথত ক্ষ্ভ থথে এফং মায কাযথণ 

ভাথজ হম হভরুকযণ ঘটথে তায পথর যকায যক্ষ্নাত্বক বূহভকা হনথত ফাধয থে। 

৯) ফাংরাথদথয যাজননহতক ও াভাহজক হপ্রক্ষ্াট আওাভী হরগ ফনাভ হফএনহ, হচতনা 

ফনাভ যাজাকায হথথক, ধভযহনযথক্ষ্ ফনাভ ইরাভ্ীথত হযনত থথে। 

১০) মহদ দরগুথরায হনতাথদয ধযাও  তথাহ এফ াভরা থাভাথনা মাথফ না মহদ না ভূর 

আদযথক (তাথদয বালা ‚ইরাভী হভ রফাদ) থাভাথনা না মা। 

ভহনরুথরয এ স্বীকাথযাহি হথথক একহদথক প্রভাহনত  আল্লায ইো আনায আর 

ইরাথভয পর াভরা ভূথয ভাধযথভ ভাথজয হচন্তাধাযাথতই এফং জাতী যাজননহতক 

হপ্রক্ষ্াথট একহট হযফতযন থে, হনিঃথিথ এহট আল্লা ুফানাহু ওা তা’আরায 

নুযাত। মাযা আল্লা যাূথরয ملسو هيلع هللا ىلص ম্মান যক্ষ্াথথয এহগথ এথথে, মাযা আল্লায যাূরথক ملسو هيلع هللا ىلص 

হনথজয হচাথখ না হদথখও, আল্লায যাূথরয ملسو هيلع هللا ىلص ংস্পথযয হ বাগয না হথও আল্লায 

যাূথরয ملسو هيلع هللا ىلص আনায ফায জনয, আল্লায যাূথরয ملسو هيلع هللا ىلص প্রহত বাথরাফাায প্রভান হদওায জনয 

াাফাথদয াথথ প্রহতথমাহগতা কযথে, ভুাম্মাদ ইফন ভারাভা, আয ‘আবু্দল্লা ইফন আতীক 

যাহদ্বাল্লাহু আনহুভ ওা আজভাইথনয অনুযণ কযথে, হনথজথদয জান ও ভারথক আল্লায 

যাস্তা উৎগয কযায প্রহতজ্ঞা কথযথে, আল্লা তায হ দুফযর ফািাথদয াাময কযথেন। 

কর প্রংা আয যাভান আয যাীভ আল্লায, এফং াপরয শুধুভাত্র তাাঁয ক্ষ্ হথথকই। 

অতএফ ুংফাদ গ্রন করুন, আনহিত হান, এই ফযকতভ থথ দৃঢ়দ থাকুন। 
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আল্লাহ্  ুবানাহু ওা তাআরা ফথরন- 

 

ئِكَُّ َوَرسُولَهُُّ اللَّـهَُّ ٌَُحادُّونَُّ الَِّذٌنَُّ إِنَُّّ ـٰ هُُّ َكتَبَُّ ﴾ٕٓ﴿ اْْلَذَِلٌّنَُّ فًِ أُولَ  إِنَُّّ ۚ ُّ َوُرسُِلً أَنَا َْلَْغِلبَنَُّّ اللَـّ

 ﴾ٕٔ﴿ َعِزٌز ُّ قَِوي ُّ اللَّـهَُّ

 

‚হনশ্চ মাযা আল্লা ও তাাঁয যূথরয হফরুদ্ধাচাযণ কথয, তাযাই রাহিতথদয দরবূি। আল্লা 

হরথখ হদথথেনিঃ আহভ এফং আভায যূরগণ অফযই হফজী ফ। হনশ্চ আল্লা হিধয, 

যাক্রভারী”।[আর ভুজাহদরা, ২০,২১] 

 

ئِكَُّ ۚ ُّ بِاْلكُْفرُِّ أَنفُِسِهم َعلَىُّٰ َشاِهِدٌنَُّ اللَّـهُِّ َمَساِجدَُّ ٌَعُْمُروا أَن ِلْلُمْشِرِكٌنَُّ َكانَُّ َما ـٰ  َحبَِطتُّْ أُولَ

 ﴾١ٔ﴿ َخاِلُدونَُّ هُمُّْ النَّارُِّ َوفًِ أَْعَمالُُهمُّْ

 

ুতযাং হতাভযা তাথদযথক তযা কযহন, ফযং আল্লাই তাথদযথক তযা কথযথেন। আয তুহভ 

ভাহটয ভুহষ্ঠ হনথক্ষ্ কযহন, মখন তা হনথক্ষ্ কথযহেথর, ফযং তা হনথক্ষ্ কথযহেথরন আল্লা 

স্বং হমন ঈভানদাযথদয প্রহত এান কযথত াথযন মথাথযবাথফ। হনিঃথিথ আল্লা 

েফণকাযী; হযজ্ঞাত। [আত-তাওফা, ১৭] 

অনযহদথক এও প্রভাহনত  হনেক হংতায খাহতথয হংতা হকংফা তাড়াহুথড়া, হকংফা 

হভহিাথত হাযথগার ৃহি কযায জনয কাজ কযা, হেক ায’ই হফথেলণকাথয ও ভূরনীহত 
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অনুমাী অগ্রয না ওা- এধযথনয প্রফনতা দীঘযথভাথদ নানা ধযথনয ক্ষ্হত হিথক আথন। 

হমভনটা আইএথয অাথযাথনয হক্ষ্থত্র হদখা মাথে। শুরুথতই জনগন হথথক তাযা হফহেন্ন 

থ হগথে, মা বহফলযথত তাথদয জনয এফং াধাযন ভুহরভ জনগথণয জনয ফযাক ক্ষ্হত 

হিথক আনথত াথয। অতএফ তকয হান হনথজয কাথজ অহধকতয ভথনাথমাথগয াথথ 

আত্বহনথাগ করুন। শুনুন ও আনুগতয করুন। তানহমভ িা’ইদাতুর হজাথদয এই ফযকতভ 

ভানাথজয াথথ হনথজথক আফদ্ধ যাখুন এফং হজাথদয াধাযণ হদক হনথদযনা অনুমাী 

হনথজথদয হচন্তা ও তযফাযীভূথক াহনত করুন। আল্লাহ্  ুফানাহু ওা তাআরা ফথরন- 

 

هَُّ فَِإنَُّّ انتََهْوا فَِإنُِّ ۚ ُّ ِللَّـهُِّ كُلُّهُُّ الِدٌّنُُّ َوٌَكُونَُّ فِتْنَة ُّ تَكُونَُّ ّلَُّ َحتَّىُّٰ َوقَاتِلُوهُمُّْ  بَِصٌر ُّ ٌَعَْملُونَُّ بَِما اللَـّ

﴿ٖ٣﴾ 

 

আয তাথদয াথথ মুদ্ধ কযথত থাক মতক্ষ্ণ না ভ্রাহন্ত হল থ মা; এফং আল্লায ভস্ত 

হুকুভ প্রহতহষ্ঠত থ মা। তাযয মহদ তাযা হফযত থ মা, তথফ আল্লা তাথদয 

কামযকরা রক্ষ্য কথযন। (ূযা আর-আনপারিঃ ৩৯) 

 

কর প্রংা একভাত্র জগতভূথয অহধকতযা আল্লাযই। রাত ও ারাভ ফহলযত হাক হপ্র 

নফী ভুাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص, তায হযফায ملسو هيلع هللا ىلص, এফং তায ملسو هيلع هللا ىلص াাফাগথণয উয। 
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ংমুহিিঃ 

হনথচ ভূর ইংথযহজ হযথাথটযয গুরুত্বূণয হকেু অংথয ফাংরা তুথর ধযা র- 

হনউইকয টাইভথ প্রকাহত ‚Bangladesh Says It Now Knows Who’s Killing the 

Bloggers‛ [প্রকাহত ৮ই জুন, ২০১৬] 

ভূরত দুহট জহি ংগেন এ তযাকান্ডগুথরা ঘটাথে। তাযা হস্বোথফক ও কহভয ংগ্রথয য 

তাথদযথক প্রহক্ষ্ন হদথথে। তাযয এক এক জন কভান্ডাথযয অধীথন হফহবন্ন হথর বাগ 

কথয হদথথে। 

তাযা জনভথযন আদাথয রথক্ষ্য তকযতায াথথ াভরায টাথগযট ফাোই কথযথে, এফং 

খুনীথদয প্রহহক্ষ্ত কথযথে। (এফ কাথজয ভাধযথভ) তাথদয উথেয র ফাংরাথদথয ভাথজ 

ধভযহনযথক্ষ্তা ও ধভযবীরুতায হভেথন হম প্রচহরত াভাহজক হচতনা হফদযভান আথে তায 

হযফথতয ভাথজয ইরাভীকযণ। 

ফাংরাথদী কতৃক্ষ্ জাহনথথে, এ দুহট দথরয ীলয হনতৃফৃিথক নাি কযা ম্ভফ থথে 

ফথর তাযা ভথন কথয। এই হনতাথদয হগ্রপতাথযয প্রস্তুহত হনওা থে। আইন ৃঙ্খরা 

ফাহনীয ভথত শুধুভায হনতাথদয ধযায যই চরভান াভরাগুথরা ফন্ধ থফ। আয মহদ 

ইরাভী হভ রফাথদয আকলযনথক প্রহতত না কযা মা তথফ হনতাথদয হগ্রপতায কযা থরও 

াভরাথত াভহযক হফযহত আনা মাথফ, মূ্পণয বাথফ ফন্ধ কযা মাথফ না। 

মহদও অথনথকয কাথে জহিথদয াভরাগুথরাথক হফহক্ষ্প্ত ভথন থত াথয, তথফ ভহনরুর 

ইরাথভয ভথত জহি দরগুথরা হনহদযি হযকল্পনা অনুাথযই এ তযা অহবমান শুরু কথযথে। 
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 এফং তাথদয এই অহবমান শুরু থথে ভূরত ২০১৩ াথর াফাগ আথিারথনয প্রহতহক্রা 

হথথফ। 

ধভযহনযথক্ষ্তায হফরুথদ্ধ এ মুথদ্ধ দুহট দর এহগথ এথথে। মায একহট র আনায আর 

ইরাভ, মায হনতৃথত্ব যথথে একজন অহিঝযাথনা ফিথফযয আহরভ এফং একজন ুপ্রহহক্ষ্ত 

ও কযাহযভযাহটক াভহযক কভান্ডায। তথফ এ দুজথনয হযচ ভহনরুর ইরাভ প্রকা 

কযথত যাহজ নহন। কাযণ তায ভথত এ দুজনথক ফতযভাথন নজযদাযীথত যাখা থথে। 

আনায আর ইরাথভয হনতাথদয অধীথন ২৫ জন প্রহহক্ষ্ত খুনী আথে। মাথদয হকউ হকউ 

ইহতভথধয ৩/৪ হট াভরা অংগ্রন কথযথেন ফথর ভহনরুর ইরাভ জাহনথথে। 

এফযাাথয CTTC প্রধান ভহনরুর ইরাথভয ফিফয র- 

‚তাযা তকযতায াথথ তাথদয টাথগযট হনধযাযথনয হচিা কথযথে মাথত কথয জনভথযন আদা 

কযা মা। এফং তাযা এথত পরও থথে। ধভযহনযথক্ষ্তাথক জনাধাযথনয হচাথখ প্রশ্নহফদ্ধ 

কযায হক্ষ্থত্র তাযা হফস্মকয পরতা অজযন কথযথে। 

াধাযনবাথফ ভানুল এখন ভথন কযথে তাযা মা কথযথে হেকই কথযথে, এফং ব্লগায, ভকাভী 

এফং অনযানয ধভযহনযথক্ষ্তাফাদীথদয তযা কযা অথম হিক হকেু না। 

একই াথথ তাযা ফাংরাথদথয ফতযভান ধভযহনযথক্ষ্ যকাযথকও যক্ষ্ানত্বক অফস্থাথন হেথর 

হদথত ক্ষ্ভ থথে। মায পথর একহদথক যকায তযাকান্ডগুথরায হনিা জাহনথথে, 

অনযহদথক হরখক-ব্লগাযথদয আফান জাহনথথে ইরাথভয ভাথরাচনা কথয হকেু না হরখথত 

এফং তাথদয এই ফথর তকয কথযথে হম ‚অপ্রাকৃহতক হম নকথভযয‛ থক্ষ্ প্রচাযনা চারাথনা 

একহট হপ জদাযী অযাধ।‚ 
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অথনক হফথলজ্ঞই ফরথেন াভরা ফন্ধ কযায একভাত্র থ র ফযাক আকাথয জহিথদয 

হফরুথদ্ধ ক্রযাকিাউন কযা হকন্তু যকায এখনই এ দথক্ষ্ হনথত চাথে না, কাযন এয 

প্রহতহক্রা হক থত াথয তা হনথ যকায হিত। 

অফযপ্রাপ্ত হনা কভযকতযা হভজয হজনাথযর আবু্দয যীথদয ভথত, ‚ফাংরাথদথয যাজনীহত 

ধভযহনযথক্ষ্ ফনাভ ইরাভ্ীথত হযনত থথে। হমকাযথণ যকায হথফ কথয া 

হপরথত ফাধয থে।‚ 

হদ্বতী দরহট র ‘জাভা’তুর ভুজাহদীন ফাংরাথদ’। ভূরত ২০০৫ াথর একইভথ 

হদজুথড় প্রা ৫০০ হফাভা াভরায কাযথণ হনহলদ্ধ হঘাহলত ওা দরটীযই একহট অং 

ুনগযহেত থ ফতযভাথন কামযক্রভ চারাথে। মহদও এদুথটাই ইরাভী জহি ংগেন তথফ এথদয 

হকানহটই যাহয আর-কাদা ফা ইরাহভক হেথটয াথথ মুি না ফথরই ভহনরুর 

জাহনথথে, মহদও দুহট দরই াভরায দা স্বীকায কথযথে। 

অনযহদথক জাভাতুর ভুজাহদীন ফাংরাথদ, আনায আর ইরাভ হথথক ৃথক ও স্বতন্ত্রবাথফ 

কাজ কযথে। এফং তাযা ফরা চথর একথচহটাবাথফ হদথয উত্তযাঞ্চথরই কাজ কযথে। তথফ 

ভহনরুর ইরাথভয ভথত দর হথথফ এহট আনায আর ইরাথভয ভত হাদায ন। 

হমকাযথণ এদরহট এভন হফ হকেু বুর কথযথে মায কাযথণ তাযা জনভথযন াথে না। 

জাভা’তুর ভুজাহদীথনয অধীথন ৫০ হথথক ১০০ জন প্রহহক্ষ্ত খুনী আথে মাযা ভাদ্রাা োত্র। 

এ খুনীথদয ৪/৫ জথনয হথর বাগ কযা থথে। হকন্তু এথরাথভথরা বাথফ ও মথথি গথফলণা 

োড়া টাথগযট হনধযাযথণয কাযথণ অথনক হক্ষ্থত্রই তাযা এভন হরাকথদয তযা কথযথে মাযা 

াধাযথণয ভথধয হের হফ জনহপ্র। মখন ফিী জহিথদয জানাথনা থহের হম ৬৬ ফেয 



 
এই ফযকতভ থথ দৃঢ়দ থাকুন – াইখ আফু আথনাায আর  হহি 

 ফথী জাানীজ ফযহিথক তাযা তযা কথযথে হ আথর ইরাভ গ্রন কথযহের, তখন এ 

জহিযা হগাথিাথদয কাে হথথক এ খফয হথ হফ আথট থহের। 

এধযথনয বুথরয কাযথণ জনগণ তাথদয হফরুথদ্ধ অফস্থান হন। হম কাযথণ খুফ তাড়াতাহড় 

ুহরথয থক্ষ্ তযাকাযীথদয ধযা ম্ভফ , এফং ফতযভাথন ুহর তাথদয ীলয হনতৃফৃিথক 

হগ্রপতাথযয হচিা হনথাহজত আথে। 
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